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ՆԱԽԱԲԱՆԻ ՓՈԽԱՐԵՆ

   Մեր երկ րի տնտե սութ յան շեշ տա կի վե րելքն ա ռա ջի կա տա րի ներին 
ի րա տե սա կան է, ո րի հա սա նե լիութ յու նը էա պես պայ մա նա վոր ված է 
լինելու վաղ վա օր վա նկատ մամբ վստա հութ յամբ ու արդ յու նա վետ տնտես-
վար ման մեր կա րո ղու նա կութ յամբ:

Ինք նիշ խա նութ յան պա րա գա յում էլ այլ երկր նե րի հետ խո րը տնտե սա-
կան ին տեգ րու մը այ լընտ րանք չու նի: Փոքր և  բաց տնտե սութ յամբ մեր երկ-
րին աշ խար հա քա ղա քա կան վե րա դա սա վո րում նե րի ներ կա փու լում բնո րոշ 
է տնտե սա կան փոխլ րաց ման խո րա ցող քա ղա քա կա նութ յու նը: Ս տեղծ վել է 
ան նա խա դեպ ի րա վի ճակ, երբ    Հա յաս տա նի    Հան րա պե տութ յու նը կամր ջող 
դե րա կա տա րում կա րող է ստանձ նել բա րեշրջ վող Եվ րա միութ յուն-   Հա յաս-
տան-Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յուն հա րա բե րութ յուն նե րում: Ա վե-
լին՝ այդ հա րա բե րութ յուն նե րը ին տեն սի վո րեն կա րող են ծա վալ վել նաև 
մեզ բա րե կամ-հար ևան և  այլ երկր նե րի հետ:

   Հա ջորդ հիմ նա րար խնդիրն արդ յու նա վետ տնտե սութ յան կա ռու ցումն 
է: Եր կա րատև կա յուն տնտե սա կան ա ճին ուղղ ված քա ղա քա կա նութ յու նը 
կա րող է ի րա գործ վել հա սա րա կա կան ընտ րութ յան հիմ քի վրա կա ռուց-
վող՝ մեր միա բան ու հա մա հա վաք կազ մա կերպ վա ծութ յամբ, դրա նով իսկ 
մեր տե ղը ամ րագ րե լով ա ռա ջա վոր հա սա րա կութ յուն նե րի ըն տա նի քում: 
   Կա ռա վա րութ յան, գոր ծա րար մի ջա վայ րի և  ա կա դե միա կան շրջա նակ նե-
րի սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ է միայն հնա րա վոր երկ րում ի րա գոր ծել 
արդ յու նա վետ վե րա փո խում ներ:

Ոչ ստան դարտ ի րա վի ճակ նե րում կողմ նո րոշ վե լու և  կազ մա կերպ վե լու 
մեր բա ցա ռիկ ու նա կութ յուն նե րը թույլ են տա լիս հի շա տա կել իս լան դա ցի 
տնտե սա գետ Թ. Է գերս թո նի այն ընդ հան րա ցու մը, ըստ ո րի «տնտե սա կան 
ա ճը և  երկ րի զար գա ցու մը հիմ նա կա նում կախ ված չեն գո յութ յուն ու նե ցող 
կա ռա վա րութ յան տի պից, ե թե գոր ծար քա յին ծախ սե րը տնտե սա կան և 
 քա ղա քա կան աս պա րե զում հա վա սար են զրո յի:    Սա կայն, ե թե գոր ծար քա-
յին ծախ սե րը դրա կան են, ա պա իշ խա նութ յան բաշ խու մը երկ րի ներ սում 
և ն րա ի րա վաս տեղծ կազ մա կեր պութ յուն նե րի ինս տի տու ցիո նալ կա ռուց-
ված քը նրա զար գաց ման կար ևո րա գույն գոր ծոնն են»: Ն շենք, որ գոր ծար-
քա յին ծախ սե րը, ո րոնք նե րա ռում են ծրագ րե րի ըն դուն ման, ո րո շում նե րի 
կա յաց ման ու բա նակ ցութ յուն նե րի վար ման, փո փո խութ յուն նե րի ու գոր-
ծար քի պայ ման նե րի վե րա նայ ման, վի ճե լի հար ցե րի լուծ ման, պայ մա նա-
վոր վա ծութ յուն նե րի պահ պան ման և  այլ ծախ սե րը, ա ռա ջա նում են շու-
կա յում (շու կա յա կան գոր ծար քա յին ծախ սեր), կազ մա կեր պութ յուն նե րում 
(կա ռա վար չա կան ծախ սեր) և  կա ռա վա րութ յան մա կար դա կում: Օպ տի մալ 
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կա ռա վար ման հա մար գոր ծար քա յին կամ, այլ կերպ, «շփման ու ժի հաղ-
թա հար ման» ծախ սե րը պետք է կա րո ղա նալ ա ռա վե լա գույնս կրճա տել 
տնտե սա կան ու քա ղա քա կան բո լոր բա ղադ րիչ նե րով՝ շու կա յում, կազ մա-
կեր պութ յուն նե րում և  կա ռա վա րութ յան մա կար դա կում (քաղա քա կան գոր-
ծար քա յին ծախ սեր): Տն տե սա կան քա ղա քա կա նութ յուն ի րա կա նաց նող -
ների կող մից այս ե րաշ խա վո րութ յուն նե րին հետ ևե լը և դ րանք կյան քում 
կեն սա գոր ծե լը, թերևս, ձեռք բե րում նե րի ու վե րել քի գրա վա կան է: Իսկ 
որ քան ա ռա վել ու հետ ևո ղա կան լի նի կեն սա գոր ծու մը, այն քան շեշ տա կի 
կլի նի վե րել քը: 

«   Հա յաս տա նի տնտե սութ յան զար գաց ման ար դի հիմ նախն դիր նե րը 
և  ռազ մա վա րա կան ուղ ղութ յուն նե րը» վեր տա ռութ յամբ խորհր դա ժո ղո-
վին ներ կա յաց վող սույն ժո ղո վա ծուն խնդիր ու նի իշ խա նութ յա նը ներ կա-
յաց նե լու (թեզե րի տես քով), թե կուզև ընտ րո վի ու հատ վա ծա յին, սա կայն, 
հե ղի նակ նե րի կար ծի քով, խիստ կար ևոր ու հան գու ցա յին տե սա կետ ներ, 
ո րոնք ուղղ ված են երկ րում գոր ծա րար մի ջա վայ րի բա րե լավ մա նը, ստեղ-
ծա գործ աշ խա տան քի խթան մա նը և, վեր ջա պես, ո րո շում նե րի կա յաց ման 
հիմ նա վոր վա ծութ յան աս տի ճա նի բարձ րաց մա նը:

   Հար ցադ րում նե րը կա րող են օգ տա կար լի նել կա ռա վա րութ յան սո-
ցիալ-տնտե սա կան ամ բող ջա կան ու ո լոր տա յին զար գաց ման հա յե ցա կար-
գե րի ու ծրագ րե րի մշակ ման գոր ծըն թա ցում:

   Հա յաս տա նի արդ յու նա բե րող նե րի ու 
գոր ծա րար նե րի միութ յան նա խա գահ 

Արսեն    Ղա զար յան

ԵՊՀ տնտե սա գի տութ յան և  կա ռա վար ման
ֆա կուլ տե տի դե կան, պրո ֆե սոր 

Հայկ    Սարգս յան
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«Փոփոխությունները կյանքի օրենք են: Եվ նրանք, ովքեր նայում 
են միայն անցյալին կամ միայն ներկային, անպայման բաց կթողնեն 
ապագան»։

Ջոն Ֆիցջերալդ Քենեդի

Համաշխարհային տնտեսության բազմաբնույթ փոփոխությունները, 
որոնք տեղի են ունենում աշխարհաքաղաքական, բնապահպանական, 
սոցիալական և այլ օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ գործոնների էական ազդե-
ցությունների շնորհիվ, լուրջ մարտահրավերներ են ներկայացնում տարբեր 
երկրների իշխանություններին և հասարակությանը: Դրանց դիմակայելու 
նպատակով նրանք մշակում և իրականացնում են ռազմավարական, 
հայեցակարգային, հեռանկարային, ընթացիկ և այլ տարաբնույթ ծրա-
գրեր: Սովորաբար, այդ ծրագրերի իրականացումն ուղղորդվում է բազ-
մաբնույթ վերափոխումների մշակմամբ և գործնական կիրառմամբ: 
Յուրա քանչյուր երկրի համար գիտագործնական նշանակության կարևոր 
խնդիր է այն, թե ինչ համեմատական արդյունավետությամբ են մշակում 
և իրականացնում համապատասխան վերափոխումները զարգացման 
համարյա նույն մակարդակում գտնվող երկրները: Ինչպես միջազգային 
(Համաշխարհային բանկ, Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, Միավոր-
ված ազգերի կազմակերպություն), այնպես էլ ոչ կառավարական կազմա-
կերպությունների կողմից (Համաշխարհային տնտեսական համաժողով, 
Ժառանգություն հիմնադրամ և այլն) մշակվում են բազմաթիվ համաթվեր 
(համաշխարհային մրցունակության, տնտեսական ազատության, ժողո-
վրդա վարության և այլն), որոնք ներկայացնում են տարբեր երկրներում 
իրա կա նացված վերափոխումների առանձին ուղղությունները: Սակայն 
այդ համաթվերն ամբողջական պատկերացում չեն տալիս երկրներում 
իրա կանացված բազմաբնույթ վերափոխումների բոլոր ուղղությունների 
վերաբերյալ:
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ԵԱՏՄ երկրներում իրականացված սոցիալ-տնտեսական վերափո-
խումների արդյունքների համեմատական արդյունավետության գնահատ-
ման նպատակով մեր կողմից մշակվել է նոր մեթոդաբանություն, որը 
հնարավորություն է ընձեռում ինչպես դինամիկայում (2007-2017թթ.), 
այնպես էլ առանձին տարիների կտրվածքով գնահատելու յուրաքանչյուր 
երկրում իրականացված բազմաբնույթ վերափոխումներն ըստ մեր 
կողմից ընտրված մասնակի համաթվերի, որոնք իրենց քանակական 
արտահայտությունն են գտել տարբեր միջազգային և ոչ կառավարական 
կազմակերպությունների կողմից հրապարակված զեկույցներում: 

Առաջարկված նոր մեթոդաբանության հիմնական խնդիրն է միավորել 
ԵԱՏՄ երկրներում իրականացված տարաբնույթ վերափոխումներն ար-
տա հայտող վերոնշյալ մասնակի համաթվերը մեկ ընդհանուր /ագրե-
գաց ված / համաթվում, որն իր կազմի մեջ մտնող մասնակի համա թվերի 
շրջանակներում կարտահայտի ընդհանուր վերափոխումների համե մա-
տական արդյունավետությունը: 

Նշված մեթոդաբանական խնդրի լուծման նպատակով օգտագործվել 
են տարբեր էկոնոմետրիկ մեթոդներ (գլխավոր բաղադրիչի, պանելային 
ռեգրեսիայի, կլաստերային և գործոնային վերլուծությունների, նեյրոնային 
ցանցերի և այլն), ինչպես նաև տարբեր ծրագրային փաթեթներ /Eviews, 
SPSS, MATLAB և այլն/, որոնց օգնությամբ ստացել ենք ընդհանրական /
ագրեգացված/ համաթվի մաս կազմող որոշակի հայտանիշների հիման 
վրա մեր կողմից ընտրված մասնակի համաթվերի տեսակարար կշիռները, 
և հաշվարկել, գնահատել և իրականացրել ենք համեմատական վերլու-
ծություն ԵԱՏՄ երկրների համար: 

ԵԱՏՄ երկրների սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական համակար-
գերի վերլուծության շրջանակներում այդ երկրների համար հաշվարկվել 
է 2012-2017թթ. համար Վերափոխումների ընդհանրական համաթիվը՝ 
համա պատասխան երեք մակարդակներով՝ մասնակի համաթվեր /17/, 
հենա  սյուներ /13/ և ցուցանիշներ /654/: 

Մեր կողմից մշակված վերափոխումների ընդհանրական համա թվի 
մասնակի համաթվերն են. 
 Համաշխարհային մրցունակության համաթիվ,
 Գործարար ակտիվության համաթիվ,
 Կոռուպցիայի ընկալման համաթիվ,
 Տնտեսական ազատության համաթիվ,
 Մարդկային զարգացման համաթիվ,
 Ժողովրդավարության համաթիվ,
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 Համաշխարհայնացման համաթիվ,
 Համաշխարհային նորարարության համաթիվ,
 Խաղաղասիրության համաթիվ,
 Բարգավաճման համաթիվ,
 Շրջագայությունների և զբոսաշրջության մրցունակության համա թիվ,
 Բնապահպանության արդյունավետության համաթիվ,
 Գենդերային անհավասարության համաշխարհային համաթիվ,
 Ցանցային պատրաստվածության համաթիվ,
 Փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման համաթիվ, 
 Սոցիալական առաջընթացի համաթիվ,
 Միջազգային առևտրում ներգրավվածության համաթիվ:

Վերափոխումների ընդհանրական համաթվի հենասյուններն են. 
 ենթակառուցվածքներ,
 Ֆինանսական հատված,
 մասնավոր հատված,
 պետական հատված,
 օրինապահություն,
 կրթություն,
 տնտեսական զարգացում,
 գիտություն, նորարարություններ և տեխնոլոգիա,
 շրջակա միջավայր,
 առողջապահություն,
 քաղաքական հատված,
 միջազգային առևտուր և ծառայություններ,
 սոցիալական առաջընթաց, զարգացում և աշխատուժ:
Վերափոխումների ընդհանրական համաթվի առավել մեծ թվով ցու-

ցանիշներ պա րունակող հենասյունը ենթակառուցվածքներ հենա սյունն 
է՝ կազմված 96 ցուցա նիշ ներից /տես գծապատկեր 1/: Հենասյան ցուցա-
նիշ ներից են տեղեկատվական և հեռահա ղորդակցական տեխնոլո գիա -
ները (ՏՀՏ), ճանապարհային, երկաթուղային, ծովային և օդային տրանս-
պորտային ենթակառուցվածքնե րի որակը, ՏՀՏ կիրառելիությունը գոր-
ծարար հարաբերություններում, փոստային ծա ռա  յու թ յուն ների որակը և 
այլն:
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Գծապատկեր 1. Վերափոխումների ընդհանրական համաթվի հենասյուներում 
ներառված ցուցանիշները

Հենասյուների վարկանիշային միավորների միջի նացման արդ յուն-
քում ստացել ենք վերափոխումների ընդհանրական համաթիվը ԵԱՏՄ 
երկրնե րից յուրաքանչյուրի համար: Ստորև ներկայացնում ենք վերո-
նշյալ մեթո դաբանությամբ 2012-2017թթ. համար վե րափոխումների ընդ-
հան  րական հա մա թվի հաշվարկման արդյունքները ԵԱՏՄ երկրների 
համար: Նշենք, որ որքան վարկանիշային միա վորը մոտ է 1-ին, այն քան 
վերափոխումներն առա  վել բարձր արդյունավե տու թյամբ են իրակա-
նացվել (տես գծապատկեր 2):

Գծապատկեր 2. Վերափոխումների ընդհանրական համաթվի վարկանիշային 
միավորները ԵԱՏՄ երկրներում 2012-2017թթ.-ին
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Գծապատկեր 2-ում ներկայացված տվյալները վկայում են, որ ըստ 
Վերափոխումների ընդհանրական համաթվի` վերափոխումների համե-
մա տական արդյունավետությամբ ԵԱՏՄ երկրներից առաջատարը 
Ռուսաս տանի Դաշնությունն է 0,978 վարկանիշային միավորով, որին 
հաջոր դում է Ղազախստանը` 0,952 վարկանիշային միավորով, ապա` 
ՀՀ-ը` 0.906 վարկանիշային միավորով: Բելառուսը և Ղրղզստանը պա-
կաս արդյունավետ են իրականացրել բազմաբնույթ վերափոխումները` 
համա պատասխանաբար 0.869 և 0.847 վարկանիշային միավորներով:

2012-2017 թվականների վերափոխումների ընդհանրական համաթվի 
654 ցու ցա նիշների միջոցով ԵԱՏՄ երկրների համար կատարված գնա -
հատումները ցույց են տվել, որ նշված ժամանակա հատ վածում ընդ հան-
րական համաթվի հենասյուների վարկանիշային միավորները կրել են 
էա կան փոփոխություններ՝ դրսևորելով փոփոխման տարբեր մի տումներ: 
Ստորև ներկայացված են ԵԱՏՄ երկրների տնտեսությունների զար-
գացմանը առավել նպաստող և զար գացումը սահմանափակող ցուցա -
նիշները 2012-2017թթ.: Հարկ է նշել, որ ստացված արդյունքները դիտարկ-
ված են ԵԱՏՄ հինգ երկրների՝ Հա յաս տանի, ՌԴ-ի, Ղազախստա նի, 
Ղրղզստանի և Բելառուսի համեմատական սոցիալ-տնտեսական զար-
գացու մը բնութա գրող վերափոխումների ընդհանրական համաթվի 654 
ցու ցանիշ ների, 13 հենասյուների և 17 համաթվերի համատեքստում:

Այսպիսով, գծապատկեր 3, 4-ում ներկայացված են Ռուսաստանի 
Դաշ նության տնտեսության զարգացմանը նպաստող և խոչընդոտող հիմ-
նա կան ցուցանիշներից մի քանիսը:
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Գծապատկեր 3, Գծապատկեր 4. 2012-2017թթ. Ռուսաստանի տնտեսության 
2012-2017թթ. Ռուսաստանի տնտեսության զարգացմանը նպաստող ցուցա-
նիշ ները զարգացումը խոչընդոտող ցուցանիշները 

Ինչ վերաբերում է ՀՀ-ին, ապա 2012-2017թթ. ընկած ժամանա կա-
հատվածում իրականացված բազմաբնույթ վերափոխումներից առա-
վե լապես հաջողվել են հարկային բեռի, սեփականության իրավունքի 
պաշտ պանության, իրավունքի գերակայության, բանկային համակարգի 
կայունության և բիզնես սկսելու դյուրինության ուղղութուններով իրակա-
նացված բարեփոխումները /տես գծապատկեր 5/:
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Գծապատկեր 5, Գծապատկեր 6. 2012-2017թթ. Հայաստանի տնտեսության 
2012-2017թթ. Հայաս տանի տնտեսության զարգացմանը նպաստող ցուցա-
նիշները զար գա ցումը խոչընդոտող ցուցանիշները 

 

Միևնույն ժամանակ, նույն ժամանակահատվածում ՀՀ-ում պակաս 
արդյունավետ են իրականացվել կոռուպցիայի հաղթահարման, աղքա-
տության և գործազրկության կրճատման, մրցակցության ինտենսիվաց-
ման և հարևան երկրների հետ հարաբերությունների բարելավման 
ուղղությամբ իրականացված վերափոխումները /տես գծապատկեր 6/:

2012-2017թթ.-ին Ղազախստանի տնտեսության զարգացմանը գլխավո-
րապես նպաստել են կոռուպցիայի կրճատման, դեմոկրատական ինստի-
տուտների կայունացման, սղաճի, հարկաբյուջետային կարգավորման և 
վարկերի ստացման ուղղություններով իրականացված բարեփոխումները 
/տես գծապատկեր 7/: 
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Գծապատկեր 7, Գծապատկեր 8. 2012-2017թթ. Ղազախստանի տնտեսության 
2012-2017թթ. Ղա զախստանի տնտեսության զարգացմանը նպաստող ցուցա-
նիշ ները զարգացումը խոչընդոտող ցուցանիշները 

 

Դիտարկված ժամանակահատվածում Ղազախստանի տնտեսության 
զարգացմանը առավելապես խոչընդոտող ուղղություններից են սեփա-
կանության գրանցման, փոքր ներդրողների շահերի պաշտ պանու թյան, 
տարածաշրջանային համագործակցության, բանկային համակարգի և 
անվճարունակության ինստիտուտները /տես գծապատկեր 8/:

ԵԱՏՄ երկրներից Ղրղզստանում հատկապես արդյունավետ են 
իրականացվել արտաքին առևտրի ազատականացման, տարածա շրջա-
նային համա գործակցության, բանկային համակարգի, բիզնես սկսելու 
դյուրի նության ուղղություններով իրականացված բարեփոխումները /տես 
գծապատկեր 9/:
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Գծապատկեր 9, Գծապատկեր 10. 2012-2017թթ. Ղրղզստանի տնտեսության 
2012-2017թթ. Ղրղզստա նի տնտեսության զարգացմանը նպաստող ցուցանիշ-
ները զար գա ցումը խոչընդոտող ցուցանիշները 

 

Միևնույն ժամանակահատվածում Ղրղզստանում ձախողվել են 
կոռուպցիայի կրճատման, քաղաքական անկայունության, ֆինանսական 
ռեսուրսների անկայունության, սղաճի և հարկային բեռի ուղղություն-
ներում իրականացված քաղաքականությունները /տես գծապատկեր 10/:

Բելառուսի տնտեսությունում առավելապես արդյունավետ են իրա կա-
նացվել բիզնես սկսելու դյուրինության, պայմանագրերի կնքման, սեփա-
կանության իրավունքի գրանցման, արտաքին առևտրի ազա տա կա-
նացման ուղղություններով իրականացված քաղաքա կանու թյունները 
/տես գծապատկեր 11/:
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Գծապատկեր 11, Գծապատկեր 12. 2012-2017թթ. Բելառուսի տնտեսության 
2012-2017թթ. Բելառուսի տնտեսության զարգացմանը նպաստող ցուցանիշ  ները 
զարգացումը խոչընդոտող ցուցանիշները 

Իրավունքի գերակայության, շուկայի մրցակցության ինտենսիվաց-
ման, հակաինֆլյացիոն քաղաքականության, մակրոտնտեսական կայու-
նու թյան և սեփականության իրավունքի պաշտպանության ուղղությամբ 
Բելառուսի կառավարությունը պակաս արդյունավետ է գործել, ինչը չի 
նպաստել տնտեսության զարգացմանը /տես գծապատկեր 12/:

Այսպիսով, մեր կողմից առաջարկվող մեթոդաբանությամբ ոչ միայն 
հնարավոր եղավ դինամիկայում գնահատել և վերլուծել ԵԱՏՄ երկրնե-
րում իրականացված վերափոխումների համեմատական արդյունավետու-
թյունը, այլ նաև առանձնացնել կոնկրետ երկրի զարգացումը խոչընդոտող 
կամ նպաստող ուղղություններ: 
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Կարծում ենք, որ վերոնշյալ ուղղությամբ կատարված հետազոտա կան 
աշխատանքը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ նաև հայրենա կան 
տնտեսագիտական մտքի զարգացման գործում: Գործնական կիրառու  թյան 
տեսանկյունից այն արժեքավոր է այնքանով, որ հնարավորություն կընձեռի 
խորհրդատվական բնույթի առաջարկություններ ներկայացնել ԵԱՏՄ 
երկրների կառավարություններին և նրանց առանձին ինստիտուտներին 
թե՛ իրականացվող վերափոխումների արդյունավետության գնահատման, 
թե՛ դրանց արդյունավետությունը բարձրացնելու համար անհրաժեշտ 
միջոցառումներ իրականացնելու ուղղությամբ:
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